
Referat af Menighedsrådsmøde 8/6-2020 18:40-20.35 

Til stede: p. Kris, p. Herbert, p. Kristof, Anne, Maria, Klaus, Tri, Hans Christian, Johnny, Michael, 

Kasia. 

Ikke til stede: Ole. 

 

1. Meddelelser. 

 Ingen meddelelser. 

2. Status på genåbning og planer for efter sommeren. 

a) Hvordan forløber det med fejring af messer under de givne forhold? 

• Hvordan opleves det? Er der noget der kan forbedres? 

• Frivillige og hjælpere, er der nok, fungerer det? 

• Musik? 

• Socialt/fællesskab/snak er der muligheder? 

b) Aktiviteter – hvad er i gang, hvad kommer lidt i gang inden sommerferie, hvad venter til 

bagefter 

• Opsamling på aktiviteter for voksne f.eks. voksenkatekese, vidensskabsgruppe, Skt 

Knuds Klub, billedmeditationer, Skt Thomas, Galleri, Mount Tabor, AA, NA,.... 

• Opsamling på aktiviteter på børn f.eks. undervisning, familiegruppe, 1 komm. og 

firmelse. 

c) Lokaler og omindretning – tidsperspektiv i lyset af situationen. 

d) Kirketorvet. 

e) Samarbejde med vietnamesisk styregruppe – hvad gør vi nu hvor planer fejlede? En fælles 

sommerfest efter sommerferie? Alternativt skal der måske generelt holdes sommerfest? 

f) Andet vi ikke skal glemme og skal passe på ikke dør ud oven på denne krise? 

g) Ideer til andre aktiviteter efter sommerferien? 

h) Skal materiale med og om grupper opdateres og være tilgængeligt igen? 

 

a) Vi sætter billetter op fra 70 til 80. Vi fjerner snorene i kirken.Vi åbner køkkenet for kirkekaffe efter 

messerne. Indtil videre er kirkekaffen udenfor. 

 

b) Skt. Thomas, Mount Tabour, Sekularfranciskanerne, Tro og viden, Billedmeditation, 

Meditationsgruppe, Famileterapeut, Familiegruppe, konvertitundervisning, AA og NA er åbnet igen. 

 

Vi åbner galleriet igen. (Maks. 12 i menighedssalen. Det lille rum og køkkenet skal forblive lukket.) 

Vi lader International Café åbne igen, hvis de ønsker det men det skal være ude hvis de er mere end 12. 

 

Sogneundervisning og voksenkatekese starter efter sommerferien. 

 

c) Intet nyt. 

 

d) Alt er på stand by. 

 

e) August er propfyldt mht. 1. kommunion og firmelser, og mange mennesker er allerede i sving, så det 

er for svært at få festen klemt ind. I stedet for kan vi lave en friluftsmesse og fælles picnic efter messen. 

Vi foreslår søndag 16/8. Messen kl. 14.00 aflyses. Ole spørges om at transportere materiale til 

afholdelse af messen. p. Kris/kontoret søger om tilladelse ved kommunen om at låne Botanisk have. 



 

f) Vi udsætter forslag til aktiviteter med den vietnamesiske styregruppe til efter ferien. 

g) Vi udsætter det. 

h) Vi trykker nogle flere foldere og lægger dem i våbenhuset eller det lille kapel. 

 

3. Økonomi 

a) Status på udgifter og indtægter som følge af Corona. 

b) Hvordan stiller det os? 

c) Hvad kan vi gøre? 

  

a) Indtægterne fra jan-maj er ikke faldet ret meget ifm. Corona-krisen. Dog er kollekter til andre formål 

faldet en del. Disse tab påvirker dog ikke sognets økonomi. Udgifterne er nogenlunde de samme som 

sidste år. 

 

b) Vi har vistnok skindet nogenlunde på næsen – skal dobbelttjekkes med Filip, da der har været noget 

forvirring omkring de data Ole og Anne har set på. 

c) p. Kris skriver til bispekontoret for at høre om muligheden for at søge om lønkompensation. 

 

Ole kommenterede via Anne arbejdsbelastningen med at tælle penge op efter messen, men da han ikke 

var der, udsætter vi det til næste møde. 

 

4. Behandling og beslutning om anmodning om støtte til efterskoleophold. 

En person fra meningheden søger om tilskud til efterskoleophold på kr. 5000,-. Maria fortæller, at de 

søgte Odder kommune om tilskud, men Odder kommune sagde nej. 

 

Spørgsmålet blev debatteret. MR kender ikke årsagen til at barnet vil skifte skole, at de eksisterende 

folkeskoler ikke er gode nok, samt at Odder kommune gav afslag på ansøgning. 

 

Menighedsrådet lader Anne kontakte ansøgeren om årsagen til ansøgningen, og derefter kan 

forretningsudvalget tage stilling til spørgsmålet hvis der er tungtvejende grunde og det ikke blot 

kunne ’være rart’. 

 

p. Kris fortæller også, at vi bør lave nogle retningslinier for hvordan sådanne ansøgninger behandles 

fremover. 

 

5. Evt. 

a) Hans Christian flytter til København, og dermed ønsker han fritagelse for sit arbejde i 

menighedsrådet. 

b) Vedr. Hubertusmesse i 2021, så har ansøgeren borttaget sit ønske om deltagelse i planlægningen 

af en ny Hubertusmesse, og derfor har han trukket sin ansøgning tilbage. 

 

 

 

Århus den_______________     Århus den___________________ 

 

 

 

_______________________     ___________________________ 

Formand       Sekretær 


